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         บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยเพื่อประโยชน์ในก�รพัฒน�อย่�ง

ยั่งยืนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่�ย ต�มแนวท�ง SCG Code of 

Conduct, SCG Anti- Corruption Policy และนโยบ�ยด้�นสิทธิ

มนุษยชน ของ SCG เพือ่คว�มยัง่ยนืมคีว�มมุง่มัน่ในก�รดำ�เนนิ

ธุรกิจพร้อมกับก�รพัฒน�และเปิดเผยข้อมูล คว�มปลอดภัย 

สิง่แวดลอ้ม พลงัง�น และผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทกุฝ�่ย โดยส�ม�รถสรุปเปน็แนวปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัหลกัก�ร 

8 คว�มรับผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและผูม้สีว่นไดเ้สยี คอื

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วน

ไดเ้สยีทกุฝ�่ย ปอ้งกนัก�รผกูข�ดท�งก�รค�้และก�รใชอ้ำ�น�จ

บิดเบือนกลไกก�รแข่งขันท�งก�รตล�ด ดำ�เนินธุรกิจด้วย

คว�มโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวของลูกค้� 

ให้บริก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยและ

ข้อตกลงท�งก�รค้�อย่�งเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบ�ยเพื่อ

คว�มยั่งยืน

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัทมคีว�มมุง่มัน่ในก�รดำ�เนนิง�นต�มหลกัก�รกำ�กบั

ดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำ�ง�น อย่�ง

ซือ่สตัย ์โปร่งใส ตรวจสอบได ้และปฏบิตัติอ่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ�่ย

อย่�งให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม คณะกรรมก�ร

บริษัทมีเจตน�รมณ์ที่จะดำ�เนินก�รเพื่อต่อต้�นก�รทุจริต

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของก�รรับ ก�รให้

ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอ�จมีผลต่อ

ก�รตัดสินใจในก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มลำ�เอียง หรือลำ�บ�กใจ 

หรือเป็นผลประโยชน์ที่ ขัดกันได้ ต�มนโยบ�ยต่อต้�น

ก�รทุจริตคอร์รัปชันของ เอสซีจี

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

โดยให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 

เพื่อให้ได้รับสิทธิต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

และ/หรือต�มข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ บริษัทมีแนวท�งใน

ก�รปฏบิติัตนแกพ่นักง�นของบริษทั ใหพ้นกัง�นปฏบิตัตินกบั

ผู้ร่วมง�นและผู้อื่นที่เก่ียวข้องอย่�งเท่�เทียม ให้เกียรติและ 

เค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์

ไม่ละเมิดสิทธิของพนักง�น นอกจ�กน้ีพนักง�นมีสิทธิใน

ก�รแสดงคว�มคิดเห็น และบริษัทสนับสนุนกิจกรรมของ

พนักง�นให้เป็นตัวแทนในคณะกรรมก�รต่�ง ๆ ของบริษัท 

เช่น คณะกรรมก�รสวัสดิก�รพนักง�น คณะกรรมก�ร

คว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม

 4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษทั ใหค้ว�มสำ�คญัในก�รบรหิ�รง�นทรพัย�กรบคุคล

อย่�งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำ�หนดให้พนักง�นทุกคน

ทุกระดับมีโอก�สได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเองเพื่อ

เตรียมพร้อมต่อก�รเติบโตของตนเอง และบริษัทอย่�งยั่งยืน 

ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่ทุกคนอย�ก

ร่วมทำ�ง�น รกัษ�พนกัง�นทีม่ศีกัยภ�พและคว�มส�ม�รถไว้ใน

องค์กร ดูแลพนักง�นอย่�งท่ัวถึงและเป็นธรรม โดยบริษัท

มีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพและ

จดัสวสัดกิ�รใหพ้นกัง�นทกุระดบัอย�่งเหม�ะสมและส�ม�รถ

แข่งขันได้ อีกท้ังยังมีก�รกำ�หนดงบประม�ณก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

ทีส่อดคลอ้งกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบริษทัทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะย�ว โดยก�รจ่�ยค�่ตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจ�รณ�

จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในแต่ละปี เช่น ก�รสร้�งยอดข�ย 

กำ�ไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะย�วจะพิจ�รณ�จ�ก

ผลก�รดำ�เนินง�นเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะย�ว เช่น 

อัตร�ก�รเติบโตของกำ�ไร ส่วนแบ่งก�รตล�ด ผลก�รดำ�เนินง�น

โดยรวม และก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

อย่�งต่อเนื่อง

 นอกจ�กน้ียังส่งเสริมด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ

คว�มปลอดภัยของพนักง�น และมุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกให้

พนกัง�นและผูท้ีเ่กีย่วข้องใหม้หีน้�ทีต่อ้งปฏบิตัติ�มแนวท�งที่

กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยบริษัท และเปิดโอก�สให้พนักง�นและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม12
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ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงคว�มเห็นผ่�นช่องท�งก�รเสนอ

แนะโดยผ�่นคณะกรรมก�รสวสัดกิ�รพนกัง�น คณะกรรมก�ร

คว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บ ริษัทได้ทำ �ก�รวิจั ยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ให้มี

คุณสมบัติดี ได้ม�ตรฐ�น โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยต่อ

ก�รใช้ง�น ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค�้และยังเป็นสินค�้

ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้�นเทคโนโลยีเพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจ�กน้ีบริษัทยังมี

ช่องท�งรับคำ�เสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ�่นท�งหน�้

เว็บไซต์ www.scgceramics.com ติดต่อเร� หรือที่โทรศัพท์

หม�ยเลข 0-2586-3333, 0-2586-4092 เพือ่นำ�ม�ปรบัปรงุและ

พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รของบริษัทต่อไป

 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลัก

แนวท�งก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น แนวท�ง

ก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน ของเอสซีจี หลักก�รโรงง�นอุตส�หกรรม

เชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

ม�ปรับใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)

เพ่ิมมูลค่�ผลิตภัณฑ์ และลดภ�ระต่อส่ิงแวดล้อม ก�รพัฒน�

กระบวนก�รผลิตสินค้�และบริก�รท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นและลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน

กระจก (GHGs) เช่น ก�รพัฒน�วิธีก�รผลิตผงดินจ�กกระบวนก�ร

แบบเปียก (Wet Process) ม�เป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) 

นอกจ�กน้ีบริษัทได้พัฒน�นวัตกรรมโดยดำ�เนินก�รปรับปรุง

กระบวนก�รผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ใช้พลังง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พสูงสุด และลดปริม�ณค�ร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อย

ออกสู่บรรย�ก�ศอย่�งต่อเน่ือง  

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษัทร่วมพัฒน�ชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภ�พชีวิต

ของชุมชนและสงัคม โดยเข้�ร่วมกจิกรรมชุมชนอย�่งตอ่เนือ่ง 

เพื่อเสริมสร้�งสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงก�รสถ�นศึกษ�

ตน้แบบทวภิ�คสี�นพลงัประช�รัฐ (Excellent Model School), 

โครงก�รปันโอก�สว�ดอน�คต, โครงก�รร่วมกับองค์ก�ร

บริห�รส่วนท้องถิ่นในก�รจัดกิจกรรมวันเด็ก, โครงก�รร่วม

ดำ�น�ปลูกข้�ว กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันว�มห�ร�ช 

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมในกระบวนก�รผลิต 

พัฒน�ไอทีเพื่อก�รบริห�รคลังสินค้� ก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคล ก�รเงินและบัญชีภ�ยในองค์กร ภ�ยใต้แนวคิดเพื่อ

ก�รทำ�ง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ ตรวจสอบได ้เชน่ ก�รใช้โปรแกรม 

SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบก�รดังกล่�วผู้ใช้

ส�ม�รถระบุขอบเขตก�รดำ�เนินง�น ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติต�ม

ส�ยง�นได้ ส่งผลให้ส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นลงได้

อย�่งมีประสิทธิภ�พ

 การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน

ที่มีอิทธิพลม�กข้ึนต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท จึงกำ�หนดให้

มีหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุม่ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ 

และมีแนวปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิบัติต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy and 

Guidel ines) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติส�กล ได้แก่  

ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001 และ CSR-DIW 

ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งมีก�รกำ�หนดและจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสียต�มผลกระทบและคว�มค�ดหวัง

ต่อบริษัท รูปแบบและช่องท�งก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม 

ก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กผู้มีส่วนได้เสีย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารและช่องทาง หัวข้อที่สนใจ ตัวอย่างสิ่งที่ได้ดำาเนินการ

• ผู้ถือหุ้น

• ผู้ร่วมลงทุน

• เจ้�หนี้

• ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

• ร�ยง�นประจำ�ปีและร�ยง�น

  ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนประจำ�ปี

• ประชุมกับนักวิเคร�ะห์

   (Analyst Conference)

• นักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relation (IR)

  เดินท�งชี้แจงผลและแผนก�รดำ�เนินง�น

  กับนักลงทุน

• โทรศัพท์ส�ยด่วนและอีเมลบริห�รโดย IR

• เว็บไซต์

• จัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงง�นและกิจกรรม CSR

• ผลก�รดำ�เนินง�นและก�รเติบโต

  ท�งธุรกิจ

• กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นระยะสั้นและ

  ระยะย�วโดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง

  และคว�มท�้ท�ย

• ก�รบริห�รง�นด้วยคว�มโปร่งใส

  คำ�นึงถึงสมดุลด้�นเศรษฐกิจสังคม 

  และสิ่งแวดล้อม

• ให้ข้อมูลด�้นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

  แก่ผู้ที่สนใจอย่�งเปิดเผยโปร่งใส

พนักง�น • สื่อส�รข้อมูลบริษัทให้พนักง�นทร�บ

  อย่�งสม่ำ�เสมอผ่�นว�รส�รดิจิทัล

  ที่เผยแพร่โดยองค์กร

• จัดกิจกรรมผู้บริห�รพบพนักง�น

• สำ�รวจคว�มพึงพอใจของพนักง�น

• สำ�รวจคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นท�งก�ร

  และไม่เป็นท�งก�ร

• อีเมล

• Whistle Blower

• ทิศท�งธุรกิจและก�รปรับตัว

• คว�มมั่นคงก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น

• สวัสดิก�รและค่�ตอบแทน

• ปรับเพิ่มสวัสดิก�รให้แก่พนักง�น 

  เช่น สถ�นรักษ�พย�บ�ล 

• โครงก�ร Re-employment ให้แก่

  พนักง�นที่มีศักยภ�พและเกษียณอ�ยุ

• SCG Ready Together ปลูกฝังวิถี

  ก�รทำ�ง�น เรียนรู้ธุรกิจให้พนักง�นใหม่

• คู่ธุรกิจ

• คู่ค้�

• เยีย่มเยอืนคูธุ่รกจิและคูค่�้ เพือ่รับฟงัปญัห�

  และข้อเสนอแนะ

• ศกึษ�ปญัห�ของคูธุ่รกิจและคูค่�้เพือ่ดำ�เนิน

  โครงก�รช่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น

• ก�รดูแลคว�มปลอดภัยและ

  สุขภ�พในก�รทำ�ง�น

• ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถและ

  ศักยภ�พในก�รดำ�เนินง�นให้สอดรับ

  กับทิศท�งของบริษัท

• โครงก�รพัฒน�คู่ธุรกิจอย่�งยั่งยืน

• ก�รพัฒน�ทักษะก�รขับรถอย่�ง

  ปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ

ลูกค้� • ก�รรับฟังคว�มต้องก�รของลูกค�้เพื่อนำ�

  ม�พัฒน�สินค้�และบริก�ร

• เฟซบุ๊ก

• Blog สถ�ปนิก

• เยี่ยมเยือนลูกค้�เพื่อรับฟังปัญห�และ

  ข้อเสนอแนะ

• ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รที่

  ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�

• สอบถ�มข้อมลูเกีย่วกบัสนิค�้และบรกิ�ร

• เยี่ยมลูกค�้โครงก�ร รับข้อเสนอแนะ

  ในก�รลดบรรรจุภัณฑ์สินค้�เพื่อลด

  ก�รเกิดของเสียในขั้นตอนติดตั้ง

ชุมชน • เยี่ยมเยียนชุมชน สำ�รวจคว�มต้องก�ร

  หรือข้อคิดเห็นผ่�นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

• จัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นของชุมชน

• ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชน

• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�น

  ของเอสซีจีต่อชุมชน

• โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพและสร้�งร�ยได้

  ให้แก่โครงก�รสถ�นศึกษ�ต้นแบบ

  ทวิภ�คีส�นพลังประช�รัฐ (Excellent 

  Model School) พัฒน�สินค้�ชุมชนต่�ง ๆ

• หน่วยง�นร�ชก�ร

• ภ�คประช�สังคม

• นักวิช�ก�ร

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงง�น

• ให้ข้อมูลเรื่องก�รดำ�เนินง�นของ

  องค์กรผ่�นบทคว�ม สื่อ เวทีแลกเปลี่ยน

  คว�มคิดเห็น นิทรรศก�รง�นวิช�ก�ร 

  ง�นสัมมน�ต่�ง ๆ

• ก�รเปดิเผยข้อมลูทีค่รบถว้นและโปร่งใส

• คว�มสอดคลอ้งกฎหม�ยและข้อกำ�หนด

• ก�รเปิดเผยข้อมูลสู่ภ�ยนอก

  ร�งวัลจรรย�บรรณดีเด่น

• นำ�ข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงแนวท�ง

  ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

• ระบบก�รรวบรวมและประเมิน

  คว�มสอดคล้องกฎหม�ย

การดูแลและการสื่อสารผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
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การดูแลสังคมและชุมชน
การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลชุมชน

 บ ริษัทได้ตระหนักว่ � ในก�รพัฒน�องค์กรให้มี

ก�รเจริญเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืนนั้น นอกจ�ก บริษัทจะ

ต้องมีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รและก�รจัดก�รภ�ยใน

องค์กรที่มีคว�มเป็นเลิศแล้ว ก�รจัดก�รดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ก็มี

คว�มสำ�คัญเช่นกัน จ�กก�รวิ เคร�ะห์ผู้มีส่วนได้ เสีย 

(Stakeholder Analysis) พบว่�มี 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนักง�น ผู้จัดจำ�หน�่ย ผู้ข�ยสินค้�หรือวัตถุดิบ (Supplier) 

คู่ธุรกิจ ชุมชน ภ�ครัฐ ต�มแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย

1. โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 1.1 โครงการชว่ยเหลอืปรบัปรงุสาธารณสถาน บริษัท มี

โครงก�รช่วยเหลือปรับปรุงส�ธ�รณสถ�น เช่น ก�รบริจ�ค

กระเบื้องปูพื้น บุผนังให้วัดและโรงเรียน ตลอดจนชุมชน

โดยรอบ รวมถึงเขตจังหวัดสระบุรีและจังหวัดในพ้ืนท่ีภ�คกล�ง 

ได้แก่ อยุธย� นครน�ยก ลพบุรี และยังช่วยเหลือบริจ�ค

กระเบือ้งนอกเขตพืน้ที ่แตข่�ดแคลนปจัจยัในก�รจดัซือ้สนิค�้

 สำ�หรบั ชมุชน และภ�ครัฐ ซึง่เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีในด�้น

สภ�พแวดล้อมโดยรอบองค์กร บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รจัดระบบก�รจัดก�รชุมชนและภ�ครัฐ โดยยึดหลัก

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และหลัก

ธรรม�ภิบ�ลในก�รทำ�ง�นอย่�งโปร่งใสถูกต้องต�มกฎหม�ย

 หลักคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

ชุมชนรอบโรงง�นซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก�รประกอบ

กิจก�รผลิตสินค้�ของบริษัท ดังน้ัน ก�รสำ�รวจข้อมูลชุมชน

รอบโรงง�นในด้�นปัญห�ที่ ชุมชนได้ รับผลกระทบเพื่อ

ห�คว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน ที่ให้บริษัทจะส�ม�รถ

เข้�ไปจัดก�รดูแลได้ และนำ�ม�สู่ก�รว�งแผนง�นดำ�เนิน

โครงก�รหรือกจิกรรมต�่ง ๆ  และทำ�ก�รประเมนิผล ต�มวงจร

ก�รดำ�เนินง�น ดังแผนภ�พ

แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder  Analysis)

แผนผังขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ด้�น CSR



92

 1.2 สนบัสนุน การศกึษาใหบ้ตุรหลานของพนักงานและ

ชุมชนประจำาปี ด้�นสนับสนุน ก�รศึกษ� บริษัทได้มอบทุน

ก�รศึกษ�ให้บุตรหล�นของพนักง�นและชุมชนประจำ�ปี ส่วน 

บุตรหล�นของชุมชนรอบโรงง�น บริษัทได้กำ�หนดเกณฑ์

คัดเลือกจ�กนักเรียนโรงเรียนในชุมชนรอบโรงง�น ที่เป็นเด็ก

เรียนดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนก�รศึกษ�ซึ่งเป็นทุนที่

ไม่มีผลผูกพันต่อนักเรียนที่ได้รับทุน

 ด�้นสนบัสนนุ ก�รอนุรักษ ์สง่เสริมวฒันธรรมของชุมชน 

ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีง�มใน

ชุมชน เช่น ก�รเข้�ร่วมส่งเสริมง�นประเพณีทำ�บุญกล�งบ�้น

ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดของท้องถิ่นม�ย�วน�น ง�นรดน้ำ�

ดำ�หวัต�มประเพณสีงกร�นต ์เข้�ร่วมง�นประเพณลีอยกระทง 

ส่งเสริมให้ก�รประดิษฐ์กระทงจ�กวัสดุธรรมช�ติ เป็นต้น

 1.3 ร่วมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้�นก�รส่งเสริม

ก�รเรียนรู้ก�รศกึษ�ตลอดชพี โดยเฉพ�ะกลุม่ผูส้งูอ�ย ุบริษทั

ไดร่้วมกบัองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลโคกแยแ้ละเทศบ�ลหนิกอง 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ และมีส่วนในก�รสนับสนุนก�รสอน 

ให้คว�มรู้ และพ�นักเรียนผู้สูงอ�ยุไปศึกษ�เรียนรู้นอกสถ�นท่ี 

เช่น ไปศึกษ�ศูนย์วัฒนธรรมไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อ

ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รจัดก�รวัฒนธรรมในชุมชน

 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร 
ก�รสร้�งง�นและร�ยได้ให้แก่ชุมชน บริษัทได้ส่งเสริม

ก�รพฒัน�อ�ชีพของกลุม่เกษตรกร เช่น กลุม่เกษตกร ต้องก�ร

แกลบดำ�ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช้ง�นแล้วของบริษัท ไปใช้เพ�ะกล�้

พันธุ์ต้นไม้ต�่ง ๆ  รวมทั้ง ก�รส่งเสริมให้ชุมชนนำ�แกลบไปใช้

ทำ�ปุ๋ยชีวภ�พ หรือดินถุงจำ�หน�่ยเพื่อสร้�งร�ยได้ โดยพบว่�

มีปร�ชญ์ช�วบ้�นที่อยู่ในพื้นที่หลังโรงง�นส�ม�รถคิดคน้สูตร

ผสมโดยนำ�แกลบดำ�ของบริษัทซึ่งปร�ศจ�กส�รเคมีใด ๆ ไป

ผสมกับรำ�ข้�ว มูลสัตว์ ก�กน้ำ�ต�ล เป็นต้น แล้วหมักต�ม

สัดส่วนที่คิดค้นไว้ โดยบ่มปุ๋ยไว้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด 

ปร�กฏว�่เกิดเปน็ปุย๋ทีม่คีณุภ�พ ชมุชนส�ม�รถประกอบอ�ชีพ

ทำ�สร้�งง�นและร�ยได้ อีกทั้งยังเป็นก�รลดก�รใช้ส�รเคมีใน

พืชผักต่�ง ๆ ส่งเสริมต่อสุขภ�พและแวดล้อมที่ดี
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2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

 2.1 โครงการจัดอบรมธรรมนูญ

 บริษัทมีโครงก�รสนับสนุนเยี่ยมบ้�นผู้ป่วยติดเตียง 

สนับสนุนควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของยุงล�ย และสนับสนุน

เยี่ยมผู้สูงอ�ยุที่เป็นสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลโคกแย้ 

 ก�รสง่เสรมิก�รดแูละสขุภ�พของชมุชนรอบโรงง�น โดย

ยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน สร้�งข้ึนเพื่อชุมชน

รอบโรงง�น โดยบริษัทได้นำ�เคร่ืองมือธรรมนูญสุขภ�พ 

ต�มพระร�ชบัญญัติสุชภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.2550 ร่วมมือกับ

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข จังหวัดสระบุรี คณะกรรมก�รสมัชช�

สุขภ�พ จังหวัดสระบุรี คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื่อ

ประช�ชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 ดำ�เนินก�รโครงก�รจัดอบรม

ธรรมนูญสุขภ�พผู้สูงอ�ยุตำ�บลโคกแย้ และ ธรรมนูญสุขภ�พ

พระสงฆ์ตำ�บลโคกแย้ 
 ก�รจัดทำ�ข้อตกลงร่วมกันในชุมชน หรือกติก�ชุมชน 

หรอืธรรมนญูสขุภ�พ เปน็เคร่ืองมอืทีส่ำ�คญัในก�รพฒัน�และ

ดูแลสุขภ�พของคนในชุมชนให้มีก�รจัดทำ�เป็นระบบแบบมี

ส่วนร่วม โดยใช้เวล�ในก�รจัดประชุม อบรมคว�มรู้ และ

แนวท�งวิธีก�ร โดยพ�ไปศึกษ�ดูรูปแบบพื้นที่ที่ประสบคว�ม

สำ�เร็จ และนำ�ตัวแทนในชุมชนวิเคร�ะห์ข้อมูล สถ�นก�รณ์

ปญัห�ด�้นสขุภ�พ นำ�ขอ้มลูม�เสนอทีป่ระชุมเวทรัีบฟงัคว�ม

คิดเห็นปัญห�สุขภ�พ แนวท�งก�รจัดก�รแก้ไข และหน่วยง�นที่

จะสนับสนุนช่วยเหลือ มีก�รจัดทำ�ร่�งข้อตกลงหรือกติก�

ร่วมกันของชุมชน ซ่ึงเรียกกันว่� ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลโคกแย้  

ซึ่งเป็นต้นแบบก�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน 

 2.2 สนับสนุนน้ำาดื่มเยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ตำาบลโคกแย้ ประจำาเดือน

 บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับผู้สูงอ�ยุในชุมชนรอบโรงง�น 

โดยให้ก�รสนับสนุนก�รออกเยี่ยมของชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บล

โคกแย้เป็นประจำ�เดือนในด้�นสิ่งของต่�ง ๆ ที่จำ�เป็น เช่น 

น้ำ�ดื่ม

 2.3 โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำา

 ด้�นสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีโครงก�รและกิจกรรมที่มุ่ง

เน้นก�รอนุรักษ์รักษ�สิ่งแวดล้อม ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือ 

สร้�งคว�มตระหนักในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงก�ร

เฉลิมร�ชย์ร�ช� จิตอ�ส�รักษ์น้ำ� ปลูกต้นไม้จ�กภูผ�สู่มห�นที 

โดย กรรมก�รผูจ้ดัก�รและพนกัง�น ร่วมกบัหน่วยง�นภ�ครฐั

และเอกชนในท้องถ่ิน ชุมชนในพื้นที่ตำ�บลโคกแย้ ตำ�บล

หนองไข่น้ำ� และเทศบ�ลหินกอง อำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ปลูกต้นรวงผ้ึง จำ�นวน 10 ต้น และต้นมะค่�โมง จำ�นวน 400 ต้น 

ในพื้นที่สีเขียวของนิคมอุตส�หกรรมหนองแค  

 2.4 โครงการขยะแลกไข่ในพืน้ทีโ่รงเรียนวดัหนองผกัชี  

 ปัญห�ขยะชุมชนเป็นอีกปัญห�หนึ่งที่ท้องถิ่นต้อง

ประสบปัญห�ในก�รจัดก�รกับปริม�ณขยะในชุมชนที่เพิ่ม

ม�กขึ้น ดังนั้น ก�รคัดแยกและลดปริม�ณขยะจ�กต้นท�ง

เป็นสิ่งที่ต้องสร้�งวินัยพฤติกรรมของคนในชุมชน บริษัทได้

สนับสนุน องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโคกแย้ จัดอบรม

ก�รคัดแยกขยะและให้ชุมชน นำ�ขยะม�แลกไข่เพื่อสร้�ง

จิตสำ�นึกในก�รจัดก�รขยะของครัวเรือนในชุมชน

 2.5 โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนวัดหนองปลิง 

และ โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนหน้าโรงงานหินกอง  

 ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมรอบนอกโรงง�น โดยโครงก�ร 

Big Cleaning Day ซึ่งเป็นโครงก�รที่บริษัทร่วมกับชุมชนและ

หนว่ยง�นร�ชก�ร ในก�รปรับภูมทิศันห์น้�โรงง�นใหส้วยง�ม 

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถนน เช่น โครงก�ร Big Cleaning Day 

โรงเรียนวัดหนองปลิง โครงก�ร Big Cleaning Day ชุมชน

หน้�โรงง�นหินกอง 

 2.6 กองทุนอนุรักษ์เลียงผา

  บริษัทมีส่วนสนันสนุน ก�รอนุรักษ์เลียงผ� ซึ่งเป็นสัตว์

ทีห่�กนิพนัธ์ุพชืต�มเข�หนิปนูในจงัหวดัสระบรีุ โดยร่วมมอืกบั

สำ�นักง�นอนุรักษ์ท่ี 1 กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธ์ุพืช

จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์เลียงผ�ข้ึน ระดมทุนจ�กบริษัทและ

ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทต่�ง ๆ ในจังหวัดสระบุรี จนเกิด

เปน็กองทนุเลยีงผ�ของจงัหวดัสระบรีุเปน็ผลสำ�เร็จ ซึง่ปจัจบุนั

กองทุนนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือเลียงผ�โดยก�รจัดห�แหล่งน้ำ�ไว้

ในพื้นที่อยู่อ�ศัย ไม่ต้องลงม�ด้�นล่�งเข�หินปูนอันเสี่ยงต่อ

ก�รถูกล่� หรือเกิดอุบัติเหตุ

 2.7 โครงการโรงเรียนประชารัฐรุ่นท่ี 2 ร่วมกับ โรงเรียน

วัดหนองครก

  บริษัทยังได้ดำ�เนินก�รโครงก�รโรงเรียนประช�รัฐโดยเป็น

โครงก�รต่อเน่ืองจ�กเดิมท่ีได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว 2 โรงเรียน คือ

โรงเรียนวัดห้วยทร�ยและโรงเรียนอนุบ�ลหนองแค ในปี 2562  

บริษัทได้ดำ�เนินก�รต่อเน่ืองและเพ่ิมก�รส่งเสริมโรงเรียนประช�รัฐ

อีก 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหนองครก  ตำ�บลหนองน�ก อำ�เภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้สนับสนุนงบประม�ณและ

ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และโครงก�ร

อ�ห�รปลอดภัย โดยให้โรงเรียนและนักเรียนปลูกผักไว้กินเอง
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 2.8 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 บริษัทได้ร่วมกับเหล่�ก�ช�ด จังหวัดสระบุรี ช่วยเหลือ

ซ่อมแซมบ้�นพักของผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร ซึ่งไม่มีปัจจัยที่

ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้�นพักตนเอง เพื่อให้ผู้ด้อยโอก�สมี

คุณภ�พที่ดีขึ้น

 2.9 การช่วยเหลือผู้พิการ 
 บริษัทได้สนับสนุนโครงก�รวันผู้พิก�รส�กลในตำ�บล

โคกแย้ ประจำ�ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ประช�ชนและสังคม

ตระหนักถึงคุณค่�คว�มสำ�คัญของผู้พิก�ร

 2.10 การร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

  ก�รเกิดอุบัติเหตุยังเป็นประเด็นปัญห�ท�งสังคม ซ่ึง

ส�เหตุเกิดจ�กหล�ยปัจจัย บริษัทได้เป็นแกนนำ�ในก�รประชุม

เชิงปฏิบัติก�รเพ่ือให้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนม�ร่วมกัน

คิดค้นห�ปัญห�และแนวท�งแก้ไขอุบัติเหตุ ซ่ึงจังหวัดสระบุรี

พ้ืนท่ีถนนสุวรรณศร เป็นพ้ืนท่ีมีก�รเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้น ๆ  

ของจังหวัด บริษัทได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รแก้ไขปัญห�จุดเส่ียง

อันจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนสุวรรณศร โดยท่ีหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐ

และเอกชน ประช�สังคมนำ�แผนง�นและโครงก�รท่ีแต่ละ

หน่วยง�นไปแก้ไขและนำ�ห�รือกันเป็นระยะเพ่ือให้เกิดเป็น

รูปธรรมท่ีชัดเจนในขณะน้ี แขวงก�รท�งจังหวัดสระบุรีได้กำ�หนด

ป้�ยห้�มกลับรถบริเวณพ้ืนท่ีบริเวณจุดเส่ียงบนถนนสุวรรณศร

หล�ยจุด และลดปัญห�อุบัติเหตุได้ 

 2.11 สนับสนุนอาสาสมัครเจ็ดวันอันตรายในช่วง

เทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์

  บริษัทได้สนับสนุนอ�ส�สมัคร ที่ช่วยกันดูแลในช่วง

เจ็ดวันอันตร�ยในเทศก�ลช่วงปีใหม่ และเทศก�ลสงกร�นต์ 

โดยมอบงบประม�ณใหอ้�ส�สมคัร เช่น หน่วยง�นปอ้งกนัและ

บรรเท�ส�ธ�รณภัยของอบต. และเทศบ�ล กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น 

อปภร. ในท้องถิ่นที่ตั้งทั้ง 3 โรงง�น ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมให้ 
ก�รทำ�ง�นจติอ�ส�ของชุมชนไดรั้บก�รดแูลม�กขึน้ บริษทัจะ

เป็นต้นแบบในก�รส่งเสริมอ�ส�สมัครง�นต่�ง ๆ ของชุมชน 

เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนอย่�งยั่งยืน

หลักธรรมาภิบาลในการทำางานอย่างโปร่งใส สอดคล้องตาม

กฎหมาย

 ภ�ครัฐเป็นองค์กรที่ใช้บังคับต�มกฎหม�ย ดังน้ัน 

ก�รปฏิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือเป็น

สิง่สำ�คญั  ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้�่บริษทัไดป้ฏบิตัติ�มกฎหม�ย

อย�่งครบถว้น บริษทัไดแ้ตง่ตัง้คณะทำ�ง�นด�้นก�รปฏบิตัติ�ม

กฎเกณฑ์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบก�รตรวจรับ

กฎหม�ย และก�รประเมินคว�มเก่ียวข้อง ทบทวนให้ก�รปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ยมีคว�มสอดคล้องครบถ้วน

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
 บริษทัไดรั้บประก�ศเกยีรตคิณุจรรย�บรรณ ดเีดน่  จ�ก

ก�รให้คว�มสำ�คัญใส่ใจกับผู้เกี่ยวข้อง ก�รเปิดเผยข้อมูล

โปรง่ใสส�ม�รถตรวจสอบได ้คว�มรับผดิชอบตอ่ผูบ้ริโภคและ

คู่ค้� ก�รรักษ�คว�มสุจริต มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมช่วย

เหลอืสงัคม ก�รสง่เสริมก�รบำ�บดัและอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม สทิธิ

เสรีภ�พของบุคคล ก�รลดคว�มเสี่ยงของกิจก�ร และก�รมุ่ง

สง่เสรมิหลกัก�รปฎบิติัอนัเปน็เลศิในองคก์รจ�กหอก�รค�้ไทย 

และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
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